
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/2021 

 

Kielce, dnia 27.05.2021 r. 

 

 

Regulamin 

Dot. szczegółowych zasad rekrutacji dla studentów podejmujących studia  drugiego 

stopnia w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda 

Lipińskiego w Kielcach na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.  

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Regulamin szczegółowych zasad rekrutacji dla studentów podejmujących studia drugiego 

stopnia w WSEPiNM zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady rekrutacji dla 

kandydatów na studia drugiego stopnia (VII stp. PRK), którzy posiadają ukończone studia 

pierwszego stopnia (VI stp. PRK) niezwiązane z kierunkiem studiów II stopnia. 

 

§ 2 

 

Przepisy Regulaminu stosuje się do kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia 

drugiego stopnia do Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. Edwarda 

Lipińskiego w Kielcach, zwanej dalej Uczelnią od roku akademickiego 2020/2021. 

 

§ 3 

 
Regulamin nie dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia posiadających tytuł magistra, 

inżyniera, licencjata lub równorzędny, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów na takim 

samym kierunku studiów pierwszego stopnia i uzyskali kierunkowe efekty uczenia się w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

 

§ 4 

 
Kandydaci mający obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy uzyskali dyplom ukończenia 

studiów za granicą, mogą się ubiegać o przyjęcie na I rok studiów pod warunkiem posiadania 

zalegalizowanego lub opatrzonego „apostille” dyplomu wraz z suplementem z wyjątkiem 

kandydatów legitymujących się dyplomem wydanym w krajach Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA). Dyplom z suplementem do dyplomu należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem 

przysięgłym na język polski. 

 

§ 5 

 
Na studia II stopnia może zostać przyjęta osoba, która spełnia wymagane kierunkowe 

kwalifikacje w zakresie wiedzy i umiejętności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki  



i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego 

stopnia efektów uczenia się  dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

 

 

§ 6 

 
W przypadku kandydatów niespełniających  warunków rekrutacji, o których stanowi § 3  możliwe jest 

uzupełnienie brakujących efektów uczenia się z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych w ramach tzw. okresu wyrównawczego.  

 

§ 7 

 
Okres wyrównawczy trwa nie dłużej niż trzy semestry. W tym czasie student zobowiązany jest do 

osiągnięcia brakujących efektów uczenia się ze studiów pierwszego stopnia.  

 

§ 8 

 
Wykaz niezbędnych do zrealizowania efektów uczenia się dziekan wydziału ustala indywidualnie 

dla każdego studenta, w postaci zagadnień do przygotowania. Zagadnienia zatwierdza dziekan na 

podstawie pozytywnej opinii Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. 

 

§ 9 

 

Student po spełnieniu kryterium określonego w § 8 zwraca się do dziekana o wyznaczenie 

terminu sprawdzenia jego kwalifikacji. 
 

  

§ 10 

 
Dziekan wydziału powołuje komisję i określa termin jej posiedzenia. Komisja sprawdza osiągnięte 

przez studenta efekty uczenia się  na egzaminie wyrównawczym. 

 

§ 11 

 
Efekty uczenia się objęte okresem wyrównawczym student zobowiązany jest uzyskać  nie później 

niż przed rozpoczęciem ostatniego semestru studiów drugiego stopnia. W przypadku nieuzyskania 

wymaganych efektów uczenia się studenta skreśla się z listy studentów WSEPiNM. 
 

§ 12 

 
Kandydat na studia II stopnia, po innym kierunku składa następujące dokumenty : 

1. Podanie o wpisanie na listę z okresem  wyrównawczym; 

2. Kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem (oryginały 

do wglądu). 

 

§ 13 

 

 Decyzję o przyjęciu na studia z okresem wyrównawczym wydaje Rektor Uczelni lub 

upoważniona przez niego osoba.  

 

 



 

 

 

 

Postanowienia dotyczące zasad przeprowadzania egzaminu wyrównawczego. 

 

§ 14 

 

 

1. Termin egzaminu ustala Dziekan Wydziału. 

2. Forma egzaminu - egzamin ustny. 

3. Zakres tematyczny  - indywidualnie wg.  załącznika nr 1. 

4. Procedura przeprowadzania egzaminu: 

Na egzaminie student losuje 3 zagadnienia i referuje je przed powołaną przez Dziekana 

Wydziału trzyosobową Komisją Egzaminacyjną. 

W zależności od ukończonego kierunku studiów pierwszego stopnia, student otrzymuje 

zagadnienia z 3 grup przedmiotów: A, B, C. 

 

A. 1A.  Ogólnych i podstawowych (10) 

2A.  Kierunkowych (25)  

3A.  Specjalnościowych (15)  

 

B. 1B.  Kierunkowych (25) 

2B.  Specjalnościowych (15)  

 

C. 1C.  Specjalnościowych (15)  

W każdym przypadku student losuje 3 zagadnienia, z tym, że: 

-  w przypadku otrzymania zagadnień z grupy A student odpowiada na 1 pytanie z każdej 

grupy przedmiotów 1A,2A,3A 

 -  w przypadku otrzymania zagadnień z grupy B, student odpowiada na 2 pytania z grupy 

1B/ - przedmiotów kierunkowych i 1 pytanie z grupy 2B/ - przedmiotów specjalnościowych 

(specjalność do wyboru) 

-  w przypadku otrzymania zagadnień z grupy C, student odpowiada na 3 pytania z grupy 1C/ 

przedmiotów specjalnościowych (specjalność do wyboru) 

 

5. Ocenę z egzaminu Komisja wpisuje do protokołu indywidualnego, uznając tym 

samym uzyskanie wymaganych efektów kształcenia na poziomie VI PRK 

6. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego 

nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie – Komisja wyznacza dodatkowy 

termin egzaminu jako ostateczny.  

7. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego 

nieprzystąpienia do egzaminu w drugim terminie – dziekan wydaje decyzję o 

skreśleniu z listy studentów. 
 

 

 

 

 



Postanowienia końcowe 

 

§ 15 

 

1. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do kandydatów ubiegających się o przyjęcie 

na studia drugiego stopnia w Wyższej Szkole Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych  

w Kielcach, po innych kierunkach studiów, rozpoczynających naukę od roku akademickiego 

2020/2021. 

2. Zmiany Regulaminu dokonuje się w trybie jego uchwalenia. 

 


